De nazomer is begonnen.
Het einde van de zomer is heerlijk voor je tuin. De dagen zijn vaak nog lekker warm en ’s ochtends
ligt er een mooie dauw op de natuur. Na de rustige vakantiemaanden is het tijd om de oogst binnen
te halen. Denk aan al het fruit dat gerijpt is en geplukt kan worden. Dus heerlijk aan het werk!
Het gazon
De nazomer is het ideale tijdstip om een nieuw gazon aan te leggen of het bestaande gazon een
opknapbeurt te geven. De zaden ontkiemen prima, omdat de grond nog opgewarmd is. Het gras
groeit niet meer zo hard als in de afgelopen maanden, er kan vanaf nu weer minder gemaaid
worden. Kleine kale plekken herstel je gemakkelijk door wat graszaad te strooien.
De vijver
Let er op dat de waterlelie met zijn grote blad niet te veel van het wateroppervlak bedekt. De hard
gegroeide planten van dit jaar kunnen uitgedund worden en kroos kan met een schepnetje
weggehaald worden. Hoewel de buitentemperaturen vooral 's nachts behoorlijk kunnen dalen, zal
het vijverwater nog redelijk op temperatuur blijven. Blijf de vissen voeren om de conditie op peil te
houden.
Beplanting
Blijf op de rozen letten, deze bloeien namelijk nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de
uitgebloeide bloemen, zodat je de bloei en aanmaak van nieuwe rozen zolang mogelijk kunt
verlengen.
Je kunt nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. Buxusboompjes kunnen in
potten op het terras gezet worden. Je moet wel opletten of ze niet te nat of juist te droog staan. Plant
de Buxus in een royale pot met goede aarde en geef regelmatig extra voeding.
Snoeien in september
Notenbomen kunnen het beste in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden helen in deze
periode sneller en dit voorkomt het bloeden van de takken. Knip de takken van framboos die vrucht
hebben gedragen af tot de grond. Bind daarna de nieuwe takken bij elkaar, zodat ze steun hebben.
De bloeitakken van de klimhortensia kunnen teruggesnoeid worden als ze na de bloei te ver
uitsteken. Net als in de maand juli mag ook nu weer de coniferenhaag gesnoeid worden.
Bollen de grond in
Voorjaarsbloeiende bollen zoals Sneeuwklokjes, Krokussen, Blauwe druif, Tulpen en Hyacinten
worden in het najaar gepland. Het zijn allemaal echte smaakmakers na een koude winter en het
teken dat de lente eraan komt. Zomerbloeiende bollen, ook wel ‘knollen’ genoemd, zijn Dahlia’s,
Anemonen, Calla’s, Gladiolen en Begonia’s en worden in het voorjaar geplant. Het liefst na de
laatste nachtvorst. Voor een natuurlijk beeld: strooi de bollen uit de hand en plant ze waar ze zijn
neergekomen.
Overige tips voor september
Maak het nestkastje alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al gebruiken als slaapplaats.
Heesters en struiken mogen worden verplant. Zaden oogsten voor volgend jaar, bewaar ze op een
droge donkere plaats. De winterbloeiende planten verschijnen, ze zorgen straks voor fleur in de
wintertuin. Verwijder de uitgebloeide bloemen van de dahlia en de begonia.
In september warm, in december koud.
In september warme regen, brengt de boer rijke zegen.
Is ’t in september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer.

Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

Nu mooie tijd voor de aanleg van de vijver. Goed vol met zuurstof planten en in het voorjaar de
overige beplanting er in.

